
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ Управління охорони здоров'я Бахмутської 
міської ради_____________________________________

(найменування головної о розпорядника коштів місцевого бюджету )

29.06.2021 N 67-110

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0700000
(код! Ірої рамної класифікації 

видатків іа кредитування 
місцевого бюджету)

0710000
(код Прої рамної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

07121 І 1

Управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради
І наймет намни відповідальної о виконавші)

Комунальне некомерційне підприємство "Цент р первинної медичної допомоги м.Бахмута"

0 1 1 1  07°6 Первинна медична допомога населенню, що надасться центрами первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги

37868907
(код та (711*1 ІОУ)

37868907
(код іаСД РІЮ У )

05511000000

(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми ті і дію і Т и п о в о ю  програмною класифікацією (код бюджету)
видатків та кредитування класифікації видатків та класифікації видатків видатків та кредитування місцевого бюджету)

місцевої о бюджету) кредитування місцевого іа кредитування
бюджету) бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 006 400 гривень, у тому числі загального фонду - 2 006 400 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.
Підстави дАя виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №  254/96-ВР із внесеними до нього змінами);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI іч внесеними до нього змінами);
Закон України від 15.12.2020№ 1082-1Х «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я» із внесеними до нього змінами;
Закон України від 14.11.2017 Лгі? 2206 «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості";
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2016 № 801 «Про затвердження Положення про центр первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №  472. від 15.11.2018 № 908, від 
29.12.2018 №1 209. від 07.08.2019 №336:

\



................  с . (
Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020№? 781 "Про внесення змін доТипової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету"

Рішення Бахмутської міської ради від 23.12.2020 №  7/3-75 «Про бюджет Бахмутської міської територіальної громади на 2021 рік» із внесеними змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N

з/п І Ііль державної політики

І Підвищення якості та ефективності надання первинної медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення.

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення V первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми
N

з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

І Забезпечення надання населенню первинної медичної 
допомоги за місцем проживання (перебування) 2 006 400 2 006 400

1 Усього 2 006 400 0 2 006 400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

N
з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5
0

Усього 0 0 0

2

І



с с
11. Результативні показники бюджетної програми
N
з/ 1

І Іоказник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1

1 затрат
Обсяг видатків на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв

гривень

1 Ілан використання бюджетних коштів на 
2021 рік по Комунальному некомерційному 
підприємству "Центр первинної медичної 

допомоги м.Бахмута"

2 006 400 2 006 400

2 продукту
Кількість укладених договорів за якими 
планується оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв одиниць

Договора з постачальниками: за 
теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення, електроенергію, природний 
газ, вивіз сміття

20 20

3 ефекі ивності
Середні витрати па оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв гривень розрахунок 100320 100320

4 якості
Відсоток оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв % __ розрахунок 100 100

Начальник Управління охорони здоров'я 
Ьахмутської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Бахмутської міської ради

Начальник Фінансової о управління 
Бахмугської міської ради

29.06.2021
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Дмитро П ІДКУЙКО


